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Nytt projekt ska ge nyanlända familjer i Huddinge
svenska kompisar
Den ideella organisationen Kompis Sverige, som skapar möten mellan nya och
etablerade svenskar, startar ett nytt projekt för att främja integrationen genom
möten mellan nyanlända och etablerade familjer i Huddinge. Under de närmaste
månaderna ska tio nyanlända familjer i kommunen matchas ihop med etablerade
familjer i närområdet i ett pilotprojekt. Organisationen hoppas nu att många
etablerade familjer i Huddinge ska anmäla sig för att bidra till integrationen.
- Ett av de absolut bästa sätten att komma in i ett land och förstå kulturen är genom att
lära känna de som bott längre i landet. Genom att skapa möten mellan nyanlända och
etablerade familjer hoppas vi dels att de som är nya i Sverige ska få en bild av hur
vardagen ser ut i svenska familjer, men lika mycket att svenska familjer ska få en
inblick i andra kulturer samt en ökad kunskap och förståelse för hur det är att komma
till Sverige och försöka bygga upp ett nytt liv här, säger Johan Bäckström,
verksamhetschef på Kompis Sverige.
Från kommunens sida ser man samarbetet med Kompis Sverige som ett bra
komplement till kommunens egna insatser för målgruppen.
- Det finns mycket vi som kommun kan göra för att utbilda nyanlända föräldrar på olika
sätt. Genom familjematchningarna hoppas vi kunna utveckla en metod för ett mer
autentiskt lärande i vardagen som inte nödvändigtvis måste drivas av oss själva.
Civilsamhället har mycket att tillföra i arbetet med integration. Vi ser mycket fram emot
samarbetet med Kompis Sverige och ser med spänning fram emot resultatet av
projektet, säger Kurda Wahab, enhetschef vid Integrationsenheten i Huddinge
kommun.
Förutom att matcha ihop familjer kommer projektet även erbjuda sociala aktiviteter för
familjerna samt anordna gemensamma träffar för att utbyta tankar och erfarenheter om
föräldraskap.
- Det finns en hel del myter bland vissa nyanlända föräldrar, som till exempel att
socialtjänsten kan ta barnen ifrån dig på väldigt lösa grunder. Det gör att man, av
rädsla att framstå som en sämre förälder, kanske drar sig för att prata med kommunen
och myndigheter om de vardagliga utmaningar som föräldraskapet innebär. Med en
svensk kompis kan det kännas tryggare att diskutera sådant som man funderar på.
Förhoppningsvis kan det också slå hål på en del myter och obefogad oro, avslutar
Johan Bäckström, verksamhetschef på Kompis Sverige.
OM KOMPIS SVERIGE
Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade
svenskar. Detta gör man genom kompismatchningar, sociala aktiviteter och workshops.

Sedan starten 2013 har Kompis Sverige matchat över 5 300 kompisar. Tanken är att
kompisarna ska umgås regelbundet under minst sex månader för att på så sätt bygga
varaktiga vänskapsrelationer. 7 av 10 uppger efter sex månader att de vill fortsätta
träffa sin kompis. Utöver matchningarna anordnas aktiviteter och alla som matchats får
även fritt inträde på ett antal muséer, t. ex. Fotografiska, ABBA-muséet och
Nobelmuséet, om de går tillsammans med sin kompis.
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